ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑ ΣΙΛΕΙΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT
Καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη Brexit συνεχίζεται, εμείς, ως αξιόπιστος συνεργάτης σας, παρέχουμε ασφάλεια για τις μεταφορές σας.
Όταν κι εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), κάθε αποστολή προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο θα
υπόκειται σε τελωνειακές διασαφήσεις. Ένα “No-Deal Brexit” θα μπορούσε να συμβεί στις 23:00 GMT την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019. Παρακαλώ
παρακολουθείτε τις περαιτέρω εξελίξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
TSP - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΒ
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εφαρμόσει τις Μεταβατικές
Απλουστευμένες Διαδικασίες (Transitional Simplified Procedures =TSP)
για να διευκολύνει την μεταφορά των εμπορευμάτων από την ΕΕ στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Οι TSP μειώνουν την ποσότητα πληροφοριών που οι
παραλήπτες των εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να
παρέχουν σε δήλωση εισαγωγής, όταν τα εμπορεύματα διασχίζουν τα
σύνορα της ΕΕ. Οι TSP ισχύουν για τα περισσότερα είδη αγαθών (εκτός
από τα επικίνδυνα εμπορεύματα). Για να έχετε πρόσβαση στα οφέλη των
TSP, ο παραλήπτης των αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να
προβεί σε διαδικασίας εγγραφής. Μόλις εγγραφεί, ο αριθμός εγγραφής
Σημείωση: Εάν η Kuehne + Nagel δεν έχει επιχειρηματική σχέση με τον
παραλήπτη δεν επιτρέπεται νομικά να προσεγγίσει τον αποδέκτη για να
αποκτήσει τον αριθμό μητρώου τους TSP. Αυτό ισχύει συνήθως όταν
κάνετε αποστολές για εταιρείες με έδρα την ΕΕ.

TSP πρέπει να κοινοποιηθεί στην Kuehne + Nagel.
Η χρήση των TSP μετριάζει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στα σύνορα,
επειδή μειώνει την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να παρέχετε
σε μια δήλωση εισαγωγής.
Όταν παρουσιάζετε τον αριθμό TSP σας, ο εκτελωνισμός δεν χρειάζεται
να γίνει αμέσως στα σύνορα, επομένως οι περισσότερες αποστολές δεν
θα χρειαστεί να τεθούν σε ουρά για εκκαθάριση στο λιμάνι.

Η Kuehne + Nagel συνιστά θερμά την χρήση των TSP για τα μη
ελεγχόμενα προϊόντα, ώστε να διευκολύνεται ο εκτελωνισμός
των εισαγωγών στο ΗΒ.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΙΣ TSP
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒ

Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης
Αριθμοί EORI παραλήπτη και αποστολέα
Αριθμός τιμολογίου και νόμισμα
Τελωνειακός Αριθμός (HS Code) των αγαθών
Περιγραφή των εμπορευμάτων
Αξία των εμπορευμάτων
Όροι μεταφοράς
Συστήνεται: Αριθμός TSP

www.kuehne-nagel.gr
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες TSP:
https://www.gov.uk/guidance/transitional-simplified-		
procedures
Σελίδα Πληροφοριών Ηνωμένου Βασιλείου:
https://www.gov.uk/brexit
Σελίδα Πληροφοριών ΕΕ:
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
Σελίδα τελωνειακών διασαφήσεων Ελλάδα:
https://www.aade.gr/menoy/brexit/teloneia-brexit
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